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Resumo 

 

Introdução: A alimentação está intimamente associada à saúde, nutrição, 

crescimento e desenvolvimento infantil, constituindo-se, os primeiros anos de 

vida, em período vital para o estabelecimento de práticas alimentares adequadas, 

que são, por sua vez, condicionadas pelo poder aquisitivo, nível de informação 

das famílias e alimentos disponíveis no mercado. A introdução de alimentos 

altamente calóricos e de baixo valor nutricional desde o início da vida e o 

abandono precoce do aleitamento materno contribuem para o comprometimento 

do crescimento e desenvolvimento da criança, além da diminuição da proteção 

imunológica, com consequente desencadeamento de processos alérgicos e 

distúrbios nutricionais. 

Objetivo: Descrever e discutir a introdução de alimentos industrializados na dieta 

de crianças frequentadoras de berçários em creches públicas e filantrópicas, 

identificando desvios em relação à recomendação do Guia Alimentar do Ministério 

da Saúde para uma Alimentação Saudável.  

Métodos: Estudo do tipo transversal com amostra composta por 270 crianças, de 

ambos os sexos, com faixa etária entre quatro e 29 meses, que frequentavam 

regularmente os berçários de oito creches públicas e filantrópicas do município de 

São Paulo e que foram autorizadas pelos pais ou responsáveis a participarem da 

pesquisa ao assinarem o termo de consentimento informado livre e esclarecido. 

Utilizando-se questionário estruturado e pré-codificado foi avaliada a introdução 

de alimentos. Para cada alimento analisado foi registrada a idade em meses de 

introdução e avaliada a concordância com o oitavo passo do Guia Alimentar do 

Ministério da Saúde. 

Resultados: Para aproximadamente 2/3 das crianças (67%) foram oferecidos, 

antes dos 12 meses, alimentos com potencial obesogênico, como macarrão 

instantâneo, salgadinhos, bolacha recheada, suco artificial, refrigerante e 

bala/pirulito/chocolate. São os filhos de mães com baixa escolaridade, mais 

jovens e com menor renda, os mais susceptíveis aos erros alimentares de 

introdução precoce de alimentos industrializados.  



Resumo 

 

 

 

Conclusões: Medidas educativas e preventivas devem ser propostas para a 

formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância, além da criação de 

campanhas abrangentes e efetivas que estimulem a escolha de alimentos 

apropriados para a faixa etária da forma como proposto no Guia Alimentar do 

Ministério da Saúde, considerando-se os fatores culturais, comportamentais e 

afetivos envolvidos com a alimentação. 

 

Palavras-chave: alimentos industrializados; nutrição infantil; consumo de 

alimentos; comportamento alimentar; hábitos alimentares. 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 



Fundamentação Científica 

 

 

 

2

 Alimentação nos primeiros anos de vida 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS) 

recomendam o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e sua 

manutenção até os dois anos de idade ou mais, juntamente com a inclusão, de 

forma lenta e gradual, de alimentos complementares (SBP, 2008; Brasil. 

Ministério da Saúde, 2009a; WHO, 2009). 

Os benefícios do leite materno, como o melhor alimento nos primeiros 

anos de vida, são inquestionáveis, e dão continuidade à nutrição iniciada na vida 

intra-uterina (Saldiva et al., 2007; Corrêa et al., 2009; Brasil. Ministério da Saúde,  

2009a).  

No Brasil, em meados de 1960, na medida em que são descobertos e 

comercializados os substitutos do leite materno houve considerável declínio dos 

índices de aleitamento materno. A partir da década de 1980 intensificaram-se as 

ações voltadas ao resgate dessa prática, porém, apesar do aumento das taxas, a 

prevalência e duração do aleitamento materno ainda estão longe de serem ideais 

(Rinaldi et al., 2008; Novaes et al., 2009). 

A despeito das recomendações e dos programas desenvolvidos nas 

últimas décadas com o intuito de combater o abandono precoce do aleitamento 

materno, sua prevalência permanece elevada, segundo mostram os dados 

nacionais. De acordo com a II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno 

nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal, a estimativa de duração mediana do 

aleitamento materno no conjunto das capitais brasileiras foi de 341,6 dias (11,2 

meses) (Brasil. Ministério da Saúde, 2009b; Castro et al., 2009; Barbosa et al., 

2009) 

O leite materno, isoladamente, é capaz de suprir as necessidades 

nutricionais de uma criança até o sexto mês de vida, porém, após esse período, 

deve ser complementado com alimentos adequados para atender os novos 

requerimentos nutricionais da criança (Escobar et al., 2002; Parada et al., 2007; 

WHO, 2009). 

Entende-se por alimentos complementares quaisquer alimentos 

nutritivos sólidos ou líquidos, oferecidos à criança, em adição ao leite materno. 
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Trata-se de alimentos preparados especialmente para a criança ou aqueles 

alimentos que são consumidos pela família e modificados para atender às 

necessidades da criança nesse período. Estes alimentos devem ser bem cozidos, 

com pouco tempero, sendo sua consistência modificada (amassada, desfiada, 

picada) e devem estar em consonância com as características anatômicas e 

fisiológicas da criança, de forma a facilitar sua aceitação (Gomes, 2005; Brasil. 

Ministério da Saúde, 2006; SBP, 2008; Simon et al., 2009) 

Antigamente, os alimentos complementares eram chamados de 

“alimentos de desmame”, expressão atualmente preterida pelo termo 

“alimentação complementar”, uma vez que este expressa o real significado do 

mesmo, ou seja, a ingestão de novos alimentos não implica na parada total e 

imediata da amamentação, e sim em complementá-la já que o leite materno não 

supre mais todas as necessidades nutricionais da criança após o sexto mês de 

vida (Gomes, 2005; SBP, 2008; Corrêa et al., 2009). 

As necessidades nutricionais durante o primeiro ano de vida variam de 

acordo com os padrões individuais de crescimento e desenvolvimento. Em 

adição, atenção especial deve ser dada ao consumo adequado de nutrientes que 

mantenham as defesas imunológicas e a sobrevivência saudável. A introdução de 

alimentos sólidos deve ocorrer paralelamente às mudanças no desenvolvimento 

do sistema nervoso central e à medida que o sistema gastrointestinal amadurece 

e se torna capaz de metabolizar seus componentes, permitindo à criança aceitar e 

lidar com a introdução dos novos alimentos (Sprydes et al., 2005; Valle & 

Euclydes, 2007). 

Nessa perspectiva, o período de transição para a dieta da família entre 

oito e 24 meses é crítico, em função da variedade de texturas, consistências, 

sabores e cores, quando a criança, gradativamente, vai desenvolvendo o paladar. 

Durante esse período de transição os pais e cuidadores devem continuar 

oferecendo alimentos adequados, variados e saudáveis, em diferentes formas 

apropriadas para as crianças, sem forçar ou obrigá-las a comer frente à recusa 

(Fox et al., 2004; Briefel et al., 2004). 

Cabe ressaltar que a decisão materna em relação à introdução e à 

escolha dos alimentos complementares nem sempre estão em consonância com 

as recomendações das sociedades científicas nacionais e internacionais sobre 
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saúde e alimentação de crianças menores de dois anos. As mães têm dificuldade 

em acreditar que o leite materno é suficiente para satisfazer as necessidades 

hídricas e energéticas do bebê (Salve & Silva, 2009; Chuproski,  2009). 

Apesar da reconhecida importância do aleitamento materno exclusivo, a 

alimentação complementar continua sendo introduzida precocemente. Segundo 

diversos autores, o abandono precoce da amamentação está associado a fatores 

como desconhecimento pela mãe das vantagens do leite materno, a falta de 

experiência anterior, idade materna, aquisição de mamadeiras e chupetas, 

insucesso familiar na prática da amamentação, dificuldades técnicas no ato de 

amamentar, doenças na mama, causas relacionadas ao lactente, o despreparo 

dos profissionais de saúde para orientar as mães, o marketing dos leites 

industrializados, a emancipação da mulher e sua inserção no mercado de 

trabalho, entre outros (Black et al., 2001; Gomes, 2005; Barbosa et al., 2009). 

Do ponto de vista nutricional, a introdução precoce de alimentos é 

desvantajosa, pois diminui a duração do aleitamento materno, interfere na 

absorção de nutrientes importantes do leite humano, aumenta o risco de 

contaminação e de reações alérgicas. Por outro lado, a introdução tardia de 

alimentos também é desfavorável, à medida que não atende às necessidades 

nutricionais da criança e leva à desaceleração do crescimento, aumentando o 

risco de desnutrição e de deficiência de micronutrientes (Khaldi & Bouguerra, 

2000; Monte & Giugliani, 2004).  

Dessa forma, a adequação nutricional dos alimentos complementares é 

fundamental na prevenção de morbi-mortalidade na infância, incluindo os desvios 

nutricionais como a desnutrição, a anemia e o sobrepeso (Bussato et al., 2006; 

Simon et al., 2009). 

Em longo prazo, as práticas de alimentação complementar inadequadas 

podem ter impacto negativo na saúde da criança, estando associadas a 

comportamentos não saudáveis de alimentação posterior, através do efeito 

cumulativo de alterações que se iniciam precocemente na vida resultando em 

morbidade anos depois, além da criação de hábitos alimentares que promovem 

práticas dietéticas indesejáveis, contribuindo para problemas de saúde (WHO, 

2005; Grummer-Strawn et al., 2008; Corrêa et al., 2009). 
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A nutrição intrauterina pode influenciar no risco do desenvolvimento de 

doenças crônicas na fase adulta, sugerindo que o padrão de nutrição no início da 

vida pode “marcar” (metabolic imprinting) o indivíduo, conduzindo, portanto, a uma 

“programação” metabólica. Isso enfatiza a importância da alimentação saudável 

durante a gravidez, a lactação e a infância (Ferreira et al., 2005; Tinoco et al., 

2007). 

Estudos recentes confirmam que o aumento da obesidade em lactentes 

pode ser resultado do abandono precoce e incorreto do aleitamento materno, de 

erros alimentares nos primeiros anos de vida, presentes, principalmente, nas 

subpopulações urbanas, as quais substituem a amamentação pela alimentação 

com excesso de carboidratos, açúcares e gorduras, em quantidades superiores 

às necessárias para o crescimento e desenvolvimento ideais da criança (Batista 

Filho et al., 2008; Coutinho et al., 2008). 

Sendo assim, a família é considerada responsável pela formação do 

hábito alimentar da criança por meio do aprendizado social, representando os 

primeiros educadores nutricionais. Neste cenário, a creche também exerce 

importante papel no processo de formação de hábitos alimentares dessas 

crianças, além de poder ser incentivadora à manutenção do aleitamento materno 

(Valle & Euclydes, 2007; Shimabukuro et al., 2008; Rossi et al., 2008; Barbosa et 

al., 2009).   

As creches, também denominadas Centros de Educação Infantil (CEI), 

funcionam em período integral, por até 12 horas, e atendem crianças na faixa 

etária de zero a 36 meses, havendo a divisão em três módulos, Berçário I (a partir 

de zero ano, com turmas de sete crianças por educador), Berçário II (a partir de 

um ano, com nove crianças por educador) e Mini-Grupo (a partir de dois anos, 

com até 12 crianças por educador) (Brasil. Prefeitura da Cidade de São Paulo, 

2009). 

No entanto, a instituição creche é, em geral, considerada fator de risco 

para o abandono precoce do aleitamento materno das crianças 

institucionalizadas. As recomendações sobre amamentação e alimentação 

complementar ainda não são conhecidas pela família, cuidadores e mesmo por 

alguns profissionais de saúde. Delegar os cuidados alimentares de seus filhos a 

uma determinada instituição, sem que conheçam ou tenham participação na 
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rotina alimentar e na composição do cardápio cotidiano, cria o que é chamado 

atualmente de terceirização do cuidado da criança. Na impossibilidade dos pais e 

familiares oferecerem os cuidados aos lactentes, o desejado é que a frequência à 

creche fosse postergada ao máximo possível e que, quando ocorresse, fosse feita 

de forma integrada e colaborativa entre cuidadores/ educadores e familiares 

(Shimabukuro et al., 2008; Barbosa et al., 2009; Filho, 2009). 

Ainda, no ambiente familiar é fundamental que os pais participem 

ativamente das escolhas alimentares de seus filhos desde a primeira infância, no 

preparo das refeições, realizadas à mesa, tornando o momento prazeroso à 

criança e familiares. Durante o desenvolvimento neuropsicomotor, as figuras 

materna e paterna são tidas como referenciais a serem seguidos e imitados, 

sendo assim, as escolhas alimentares da família influenciam nos alimentos 

oferecidos à criança, sendo estes adequados ou não, na dependência de que a 

alimentação de seus próprios pais seja condizente com o consumo saudável de 

alimentos (Fox et al., 2004; Valle & Euclydes, 2007; Pontes et al., 2009). 

Diante das práticas alimentares inadequadas na infância e da 

importância da alimentação nos primeiros anos de vida, o Ministério da Saúde 

(MS) elaborou juntamente com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 

em 2002, recomendações expressas em Dez Passos para uma Alimentação 

Saudável: Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos (Brasil. Ministério 

da Saúde, 2002; 2006).  

Neste sentido, o Guia Alimentar auxilia profissionais de saúde a 

promoverem práticas alimentares adequadas, sendo um ícone de escolha para 

representar a alimentação saudável para a população infantil brasileira. Além 

disso, os guias alimentares para menores de dois anos são instrumentos 

educativos que refletem de forma prática e operacional, o conhecimento científico 

atual sobre requerimentos nutricionais e alimentação infantil, constituindo-se em 

valioso subsídio para o planejamento e execução de programas de alimentação e 

nutrição (Vitolo et al., 2005; Brasil. Ministério da Saúde, 2006). 

O oitavo Passo do Guia Alimentar para crianças menores de dois anos, 

recomenda evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, 

salgadinhos e outras guloseimas, nos primeiros anos de vida e, ainda usar sal 

com moderação (Brasil. Ministério da Saúde, 2002). Nesse sentido, é relevante a 
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avaliação das práticas alimentares nessa faixa etária com o intuito de identificar a 

adequação à essa recomendação. 

 

A transição nutricional e a dieta infantil 

 

Historicamente, observam-se profundas transformações no consumo de 

alimentos determinadas pela evolução social e tecnológica provenientes do modo 

de produção capitalista. As práticas alimentares, compreendidas desde a 

amamentação à alimentação cotidiana da família, são determinadas por 

conhecimentos, vivências e experiências, construídas a partir das condições de 

vida, da cultura, das redes sociais e do saber científico de cada época histórica e 

cultural, e fazem parte da identidade da própria comunidade ou sociedade 

(Rotenberg & De Vargas, 2004; Silveira & Taddei, 2009). 

Em consequência à crescente modernização e urbanização, as 

transformações ocorridas no Brasil, estão associadas a mudanças no estilo de vida 

e nos hábitos alimentares da população, sendo estas mudanças consideradas 

como favorecedoras para o desenvolvimento das doenças crônicas não-

transmissíveis (DCNT). Houve rápida mudança no consumo alimentar, com 

elevada ingestão de gordura saturada, açúcar, alimentos processados e menor teor 

de fibras. Além disso, a urbanização e a industrialização criaram um ambiente com 

reduzida prática de atividade física, devido à disponibilidade dos meios de 

transporte e utensílios domésticos que diminuem o gasto energético, além da 

exposição excessiva à televisão, jogos eletrônicos, computadores e serviços de 

pronta entrega ao domicílio (WHO, 2005; Bracco et al., 2006; Schmitz et al., 2008; 

Rossi et al., 2008).  

O conceito de transição nutricional corresponde a essas mudanças dos 

padrões nutricionais, correlacionado com modificações do estilo de vida e 

determinada pela interrelação dos fatores econômicos, demográficos, sociais e 

culturais ocorridos na sociedade e relacionadas à saúde. Esta, por sua vez, integra-

se à transição epidemiológica caracterizada pela coexistência da redução da 

mortalidade por desnutrição e doenças infecciosas e prevalências crescentes de 
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excesso de peso, contribuindo com o aumento das DCNT (Tardido & Falcão, 2006; 

Saldiva et al., 2007; Rinaldi et al., 2008; Coutinho et al., 2008). 

Neste cenário, observa-se nos últimos anos que a prevalência da 

obesidade vem crescendo em países desenvolvidos e em desenvolvimento, e em 

variadas faixas etárias, inclusive na pediátrica. O estilo de vida atual, resultante 

deste conjunto de fatores, associado com inserção da mulher no mercado de 

trabalho, violência nas grandes cidades, aumento da carga horária escolar, 

refeições fora do domicílio, ausência dos pais nas refeições, entre outros, podem 

contribuir para o aumento da obesidade e das doenças associadas à ela, como 

dislipidemia, hipertensão e diabetes, com sérias repercussões na saúde da 

população infanto-juvenil e na vida adulta (Barreto & Cyrillo, 2001; Simon et al., 

2009). 

Paralelamente na infância, outros fatores como o abandono precoce do 

aleitamento materno e a introdução de alimentos altamente calóricos desde o início 

da vida, atuam de forma sinérgica. Além disso, crianças e jovens têm cada vez 

menos espaços gratuitos para praticar atividades físicas e incorporam formas de 

lazer sedentárias, como computadores e televisão. As refeições rápidas e fora de 

casa compostas por refrigerantes, salgadinhos, sanduíches e biscoitos recheados 

substituíram o arroz, feijão, carne e hortaliças, e até mesmo a merenda escolar. 

Estabeleceu-se desta forma, um antagonismo de tendências temporais entre 

desnutrição e obesidade, definindo uma das características marcantes do processo 

de transição nutricional (Bracco et al., 2006; Saldiva et al., 2007; Claro et al., 2007;  

Batista Filho et al., 2008; Silveira & Taddei, 2009). 

Dados do Estudo Nacional da Despesa Familiar (ENDEF/ 1974-1975) e 

da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizadas em três períodos (1987-

1988, 1995-1996 e 2001-2003) elucidam algumas tendências temporais da 

alimentação no país. Entre elas destaca-se o alto consumo de açúcar em todas as 

classes de renda, consumo muito baixo e insuficiente de frutas e hortaliças e 

consumo exagerado de gorduras totais e saturadas entre todas as classes de 

renda familiar. Houve grande expansão na disponibilidade de alimentos 

industrializados, que registraram aumento de 500% para os doces, 300% para os 

refrigerantes e 400% para os biscoitos e bolachas, itens praticamente inexistentes 
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nas prateleiras dos supermercados na década de 1970 (Barreto & Cyrillo, 2001; 

Domene, 2007; Claro et al., 2007; Rinaldi et al., 2008). 

Além do mais, do ponto de vista cultural, a substituição crescente da 

refeição da família, completa e balanceada, pelo fast-food, com determinante 

incentivo da mídia comercial e pouco científica, vem confundindo o comportamento 

alimentar das crianças, aumentando assim o consumo de gorduras saturadas, 

açúcares e refrigerantes, em detrimento do consumo de carboidratos complexos, 

frutas e hortaliças (Domene, 2007). 

Diante desse contexto, avaliar as práticas alimentares de crianças é de 

primordial importância, face à relevância da composição da dieta infantil para a 

manutenção do estado nutricional adequado, pois doenças carenciais, como 

anemia ferropriva, deficiência de vitamina A e desnutrição, estão 

epidemiologicamente associadas a essa faixa etária. Por sua vez, hábitos 

alimentares errôneos contribuem para o incremento do sobrepeso e obesidade em 

crianças mais precocemente, acarretando no comprometimento do 

desenvolvimento infantil. A introdução alimentar inadequada pode antecipar 

doenças da fase adulta, como hipertensão e diabetes tipo 2, ou aumentar o risco 

para o posterior aparecimento de doenças cardíacas, osteoporose e câncer 

(Philippi, 2002; Skinner et al., 2004; WHO, 2005; Batista Filho et al., 2008; Rossi et 

al., 2008).  

Apesar da inexistência de recomendações específicas quanto à 

quantidade e frequência do consumo de alimentos industrializados na dieta infantil, 

sabe-se que devem ser desencorajados nos primeiros anos de vida, devido às 

fortes evidências de que sua ingestão continuada e excessiva promove o 

desenvolvimento precoce das DCNT. Segundo alguns estudos, esse consumo 

pode ser influenciado por fatores como renda familiar, idade e escolaridade 

materna (Oliveira et al., 2005; Del Rea et al., 2005; Hendricks et al., 2006; Silveira & 

Taddei, 2009). 

Os estudos pontuais recentes são unânimes em demonstrar alta 

prevalência no consumo precoce de alimentos industrializados ao avaliar as 

práticas de alimentação nos primeiros anos de vida. Entre os alimentos mais 

consumidos estão os leites industrializados, as farinhas lácteas, biscoitos 

recheados, achocolatado, iogurte, suco industrializado e macarrão instantâneo 
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(Tonial, 2002; Vitolo & Bortolini, 2004; Pena et al., 2007; Brasil. Ministério da 

Saúde, 2009b). 

Resultados semelhantes foram encontrados em estudo internacional 

denominado FITS – Feeding Infants and Toddlers Study, que avaliou o consumo 

alimentar de crianças de quatro a 24 meses no ano de 2002. O consumo de 

alimentos de sabor doce e de bebidas açucaradas foi evidente entre os quatro e 

cinco meses. De sete a oito meses de idade, 46% haviam consumido algum tipo de 

sobremesa, doces ou bebidas açucaradas. Crianças com até sete meses de vida 

apresentaram padrões alimentares que têm sido observados em crianças mais 

velhas e adultos. A batata-frita foi o vegetal mais comumente consumido por 

crianças de nove a onze meses (Fox et al., 2004; Mennella et al., 2006). 

Estudo recente realizado nos Estados Unidos pela Food and Drug 

Administration (2005-2007) sobre as práticas alimentares na infância, encontrou 

que até um ano de idade cerca de 50% dos bebês estavam consumindo batata-

frita, doces, biscoitos e bolo, alimentos ricos em açúcar e gorduras (Grummer-

Strawn et al., 2008). 

Pesquisadores americanos se reuniram em 2003 em Conferência para 

discutir a prevenção da obesidade infantil e concluíram que as práticas alimentares 

estão mudando de maneira a predispor a obesidade, uma vez que refrigerantes e 

batata-frita são alimentos oferecidos para crianças com até sete meses de idade 

(Ness et al.,2004). 

A indústria alimentícia investe fortemente na divulgação de produtos de 

alta densidade energética para crianças e adolescentes, os quais os incorporam 

em suas dietas e tendem a se manter como consumidores fiéis a esses hábitos de 

consumo por longos períodos, transmitindo-os para seus filhos. Embora sejam 

alimentos potencialmente causadores de obesidade, esses produtos geralmente 

surgem nas propagandas associados à saúde, beleza, bem-estar, juventude, 

energia e prazer. Acredita-se que crianças nascidas após os anos 80 estão sendo 

mais expostas aos efeitos nocivos da transição nutricional, com maiores riscos de 

apresentar DCNT associadas à obesidade e ao sedentarismo (ANVISA, 2006; 

Tardido & Falcão, 2006; Costa et al., 2008; Pontes et al., 2009). 

A exposição frequente às propagandas veiculadas na televisão, exerce 

grande influência sobre os hábitos alimentares, além de promover o sedentarismo. 
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Diante da televisão, uma criança pode aprender concepções incorretas sobre o que 

é um alimento saudável, e o hábito de assisti-la está diretamente relacionado a 

pedidos, compras e consumo de alimentos anunciados. Uma vez que a maioria 

possui elevados teores de gorduras, óleos, açúcares e sal, contribuem para 

mudança nos hábitos alimentares de crianças e agravam o problema da obesidade 

na população (Almeida et al., 2002; Wiecha et al., 2006; Temple et al., 2007; 

Ansaloni, 2008). 

Alguns estudos citam a influência da publicidade sobre a confiança que 

as mães depositam nos produtos apresentados nos comerciais, principalmente 

devido à falta de conhecimento e desinformação. Nesse contexto, Almeida e 

colaboradores (2002) avaliaram 1395 anúncios de produtos alimentícios veiculados 

na televisão e encontraram que cerca de 60% estão no grupo da pirâmide alimentar 

representado por gorduras, óleos, açúcares e doces, além da ausência de 

publicidade para frutas e hortaliças (Barreto & Cyrillo, 2001; Almeida et al., 2002; 

Spinelli et al., 2003; Rotenberg & De Vargas, 2004). 

Nesse sentido, parece evidente que a presença da televisão no cotidiano 

das crianças brasileiras tem substituído experiências importantes para seu 

desenvolvimento, como o fortalecimento dos laços familiares e a criação de 

vínculos sociais. Portanto, é imprescindível a criação de ações que estimulem uma 

dieta equilibrada para toda a família, associada a brincadeiras e atividades físicas, 

com estratégias de lazer atraentes e prazerosas em substituição à televisão, ao 

computador e ao consumo de dietas pouco saudáveis (Almeida et al., 2002; 

Skinner et al., 2004; Linn, 2006).  

Em relação aos produtos industrializados, alguns autores apontam que 

existe uma valorização desses alimentos pela população menos favorecida, 

demonstrada pela adesão ao consumo e pelo desejo de inseri-los na dieta da 

família. No entanto, isso pode representar um ideal de afirmação para si mesma e 

para seus iguais de que ela também pode consumir o que é simbolicamente 

positivo, além da busca de status que esses alimentos podem trazer para as 

famílias de baixo poder aquisitivo (Tonial, 2002; Romanelli, 2006; Chuproski, 2009).  

No entanto, apesar de tais alimentos serem considerados pelas famílias 

inadequados às crianças, devendo ser consumidos esporadicamente, também 

aparecem associados à dimensão simbólica em oferecer o que não é fundamental 
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para a alimentação dos filhos em demonstração de afeto e de socialização, mesmo 

que esse consumo signifique privação de outros bens, uma vez que esses 

alimentos são, em sua maioria, caros, apesar de serem considerados saborosos e 

representarem graves repercussões para a saúde atual e futura das crianças 

quando consumidos rotineiramente (Rotenberg & De Vargas, 2004; Romanelli, 

2006; Chuproski, 2009). 

Nesta perspectiva, o consumo de alimentos de alta densidade 

energética, com elevados teores de açúcar e gorduras, ou excessivamente ricos 

em sódio tem se ampliado tanto em países desenvolvidos quanto nos países em 

desenvolvimento. Consequentemente, os índices de prevalência de obesidade e 

DCNT associadas à dieta têm se elevado em ritmo acelerado inclusive entre as 

crianças. Tais doenças impõem altos custos tanto aos Sistemas de Saúde quanto 

ao bem-estar e qualidade de vida dos indivíduos. Estima-se que os gastos do 

Ministério da Saúde com atendimentos ambulatoriais e internações em função das 

DCNT sejam de aproximadamente R$ 7,5 bilhões por ano (Sichieri & Nascimento, 

2006; Claro et al., 2007; Coutinho et al., 2008; Bernardon et al., 2009). 

Diante desse contexto, verifica-se a necessidade da promoção de estilo 

de vida mais saudável desde a infância, uma vez que do ponto de vista nutricional, 

a introdução tanto precoce quanto tardia de alimentos pode ser prejudicial à 

criança, afetando seu estado nutricional e instituindo hábitos alimentares 

inadequados. Além disso, a introdução precoce de alimentos industrializados e o 

consumo inadequado e continuado dos mesmos pode levar a agravos nutricionais 

como obesidade, e desencadear precocemente doenças crônicas não-

transmissíveis. 
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RESUMO 

 

Objetivo: Descrever e discutir a introdução de alimentos industrializados na dieta 

de crianças frequentadoras de berçários em creches, considerando a 

recomendação do Ministério da Saúde para uma Alimentação Saudável. 

Metodologia: Estudo transversal com 270 crianças frequentadoras de berçários 

de oito creches públicas e filantrópicas do município de São Paulo. Por meio de 

questionário estruturado e pré-codificado foi avaliada a introdução de alimentos. 

Para cada alimento analisado foi registrada a idade em meses de introdução e 

avaliada a concordância com o oitavo passo do Guia Alimentar. No estudo das 

associações, utilizou-se o teste Qui-quadrado e as variáveis estudadas foram 

idade e escolaridade maternas, renda familiar, trabalho da mãe fora do lar. 

Resultados: Os resultados mostram que para aproximadamente 2/3 das crianças 

foram oferecidos, antes dos 12 meses, alimentos com potencial obesogênico, 

como macarrão instantâneo, salgadinhos, bolacha recheada, suco artificial, 

refrigerante e bala/pirulito/chocolate. São os filhos de mães com baixa 

escolaridade, mais jovens e com menor renda, os mais susceptíveis ao erro 

alimentar de introdução precoce de alimentos industrializados.  

Conclusão: Diante desses resultados, medidas educativas e preventivas devem 

ser propostas para a formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância, 

além da criação de campanhas abrangentes e efetivas que estimulem o consumo 

de frutas e hortaliças, considerando-se os fatores culturais, comportamentais e 

afetivos envolvidos com a alimentação. 

 

Termos de indexação: alimentos industrializados; nutrição infantil; consumo de 

alimentos; comportamento alimentar; hábitos alimentares. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To describe and discuss the introduction of industrialized foods in diets 

of children attending the nurseries of daycare centers considering the 

recommendation of Ministry of Health for Healthy Feeding.  

Methodology: Cross-sectional study with 270 children attending nurseries of eight 

public and non-for-profit daycare centers in São Paulo City. A pre-coded and 

structured questionnaire was used to evaluate the introduction of industrialized 

foods. For each type of food analyzed the corresponding age in months was 

registered as well as evaluation made on whether they were in agreement with the 

8th step of Feeding Guide. Chi-square test was used for studying associations and 

the variables studied were age and maternal education, family income, mother's 

work outside the home. 

Results: Results showed that approximately 2/3 of studied children before 12 

months old were offered foods with obesogenic potential such as instant noodles, 

snacks, filled biscuits, artificial juice, soft drinks and candy/lollipop/chocolate bars. 

Children born to mothers with low school level, younger and with lower income are 

the most susceptible ones to the feeding error of early introducing industrialized 

foods.  

Conclusion: Considering these results, educational and preventive actions should 

be proposed for the formation of healthy eating habits since childhood in addition 

to efficient and in-depth campaigns aiming at stimulating the consumption of fruits 

and vegetables that would take into consideration the cultural, behavioral and 

emotional factors involved in feeding. 

 

Keywords: Industrialized foods; child nutrition; food consumption; feeding 

behavior; eating habits. 
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INTRODUÇÃO 

 

A alimentação está intimamente associada à saúde, nutrição, 

crescimento e desenvolvimento infantil, constituindo-se, os primeiros anos de 

vida, em período vital para o estabelecimento de práticas alimentares adequadas, 

que são, por sua vez, condicionadas pelo poder aquisitivo e nível de informação 

das famílias 1-4. 

Nos últimos anos, grandes mudanças ocorreram nos hábitos 

alimentares da população principalmente em relação à substituição de alimentos 

caseiros e naturais por alimentos industrializados, sendo estes responsáveis por 

85% do consumo total de alimentos em 2007 5,6. Vários fatores contribuíram para 

tais mudanças, entre eles, a influência do mercado publicitário, a globalização, o 

ritmo acelerado de vida nas grandes cidades e o trabalho fora do lar. O 

desenvolvimento econômico e social ampliou consideravelmente o acesso efetivo 

aos alimentos prontos para o consumo, favorecendo maior participação dos 

estratos sociais de menor renda 4,7,8. 

A introdução de alimentos altamente calóricos e de baixo valor 

nutricional desde o início da vida e o abandono precoce do aleitamento materno 

contribuem para o comprometimento do crescimento e desenvolvimento da 

criança, além da diminuição da proteção imunológica, desencadeamento de 

processos alérgicos e distúrbios nutricionais 3,9. Desta forma, alimentação 

hipercalórica, com consumo excessivo de açúcares simples, gorduras animais, 

ácidos graxos saturados, gordura trans, sódio e, redução dos carboidratos 

complexos e fibras, associado ao sedentarismo, são fatores responsáveis pelo 

surgimento precoce das doenças crônicas não-transmissíveis (DCNT) 7,10,11. 

Diante disso, o Ministério da Saúde (MS) elaborou em 2002, juntamente 

com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) recomendações expressas 

em Dez passos para uma Alimentação Saudável: Guia Alimentar para Crianças 

Menores de Dois Anos, publicadas em um manual técnico para subsidiar os 

profissionais de saúde a promoverem práticas alimentares saudáveis. O oitavo 

passo desse Guia Alimentar consiste em: evitar açúcar, café, enlatados, frituras, 

refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida 
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e usar sal com moderação. Substâncias presentes nesses alimentos podem irritar 

a mucosa gástrica da criança, que possui maior sensibilidade no primeiro ano de 

vida, podendo comprometer a digestão e a absorção de nutrientes 12-14. Além 

disso, contém aditivos e conservantes artificiais que, embora considerem os 

limites máximos preconizados pela legislação, ainda não foram devidamente 

testados para uso em longo prazo desde a infância até a idade adulta 15. 

Diante do exposto e tendo em vista as potenciais consequências 

deletérias de uma alimentação inadequada na infância, este trabalho teve como 

objetivo descrever e discutir a introdução de alimentos industrializados e de uso 

tradicional na dieta de crianças frequentadoras de berçários em creches, 

considerando a recomendação do Ministério da Saúde para uma Alimentação 

Saudável. 

 

METODOLOGIA  

 

O presente estudo é do tipo transversal, sendo parte integrante da 

primeira fase de avaliação pré-intervenção de um projeto mais amplo da 

Universidade ao qual está vinculado, o qual é do tipo ensaio institucional 

randomizado com controle concomitante e tempo de acompanhamento de um 

ano. O “Projeto Crecheficiente” – Impacto do treinamento de educadores de 

creches públicas/ filantrópicas nas práticas higiênico-dietéticas e na saúde/ 

nutrição dos lactentes – compreende um estudo composto por duas fases e que 

teve como objetivo avaliar o efeito do treinamento de educadores de creche na 

saúde dos lactentes atendidos e na aquisição de conhecimentos e mudanças nas 

atividades desenvolvidas.   

No início do Projeto, 36 creches pertencentes à Coordenadoria de 

Educação de Santo Amaro, São Paulo, foram contatadas e dessas, 16 foram 

visitadas pela equipe do Projeto. Após o contato inicial e visitas a essas 

instituições para coleta de informações, aplicou-se a metodologia de seleção 

proposta por Beghin16, considerando como critérios de prioridade, maior número 

de educadores de berçário, maior número de lactentes, segurança para execução 

da pesquisa, ausência de intervenção prévia de educação em saúde, 
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receptividade e facilidade de acesso à instituição, sendo, então, selecionadas 

quatro creches públicas e quatro filantrópicas. 

A população de estudo foi composta por 270 crianças, de ambos os 

sexos, com faixa etária entre quatro e 29 meses, que frequentavam regularmente 

os berçários de oito creches públicas e filantrópicas do município de São Paulo e 

que foram autorizadas pelos pais ou responsáveis a participarem da pesquisa ao 

assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido. Este número de crianças 

é suficiente para identificar razões de risco da ordem de 1,17 (alfa = 0,05, beta = 

0,2). O tamanho da amostra foi mensurado no Programa Epi-Info 2000, versão 

3.4.3 17. 

Foram excluídas as crianças portadoras de síndrome de Down (n= 2); 

paralisia cerebral (n=2); síndrome genética (n=1); aquelas cujos pais ou 

responsáveis recusaram-se a assinar o termo de consentimento (n=2) e as que 

não estavam presentes nos dias de coleta de dados (n=3), totalizando uma perda 

amostral de 3,6%. 

A coleta de dados foi realizada pela equipe de pesquisadores do 

Projeto, cinco nutricionistas, um pediatra e um dentista, devidamente treinados, 

no período de maio e junho de 2007, por meio de entrevistas com os pais ou 

responsáveis pelas crianças, previamente agendadas.  

Um questionário estruturado e pré-codificado, composto por perguntas 

abertas e fechadas, foi elaborado e previamente testado para a coleta de dados. 

As variáveis estudadas foram: idade e escolaridade maternas, renda familiar, 

trabalho da mãe fora do lar e dados sobre alimentação infantil. Essas variáveis 

foram dicotomizadas, baseadas em pontos de corte encontrados em outras 

pesquisas, nos valores reconhecidos e recomendados por órgãos oficiais ou no 

valor das medianas da amostra estudada 12,18.  

Para o preenchimento deste instrumento foi elaborado um manual com 

orientações aos entrevistadores e com a codificação das variáveis a fim de 

uniformizar a anotação e análise dos dados coletados. Todos os questionários 

foram avaliados quanto à sua consistência interna antes de serem digitados. Os 

dados foram transcritos em banco de dados com dupla digitação e posterior 

validação, visando à correção de erros.  
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A introdução de alimentos foi avaliada a partir de 14 itens coletados por 

meio do questionário aplicado. Para cada um dos alimentos analisados, foi 

registrada a idade em meses de introdução e avaliada a concordância com o 

oitavo passo do Guia Alimentar 12. 

Os demais pesquisadores envolvidos no Projeto avaliaram também o 

estado nutricional e anemia dessas crianças, bem como os aspectos qualitativos 

das atividades realizadas pelas educadoras. 

Os dados obtidos foram analisados no programa estatístico Epi-Info 

2000, versão 3.4.3 17. Foram realizadas análises de consistência e estatísticas 

descritivas univariadas e bivariadas. No estudo das associações, utilizou-se o 

teste Qui-quadrado. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0,05). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade ao qual está vinculado (processo 0273/08). 

As mães, da forma como estabelecido no Projeto Crecheficiente 

original, recebem informações das educadoras, que, por sua vez, foram 

devidamente treinadas em curso de extensão universitária da Pró-reitoria de 

Extensão da Universidade, com duração de 40 horas e conteúdo relacionado à 

nutrição e alimentação de lactentes.  

 

RESULTADOS  

 

Do total de crianças estudadas (270), observou-se pequena 

predominância do gênero masculino (53%). A mediana de idade foi de 19 meses 

(amplitude de 4-29). Observou-se maior proporção de mães na faixa etária entre 

20 e 35 anos de idade, sendo a idade média de 27,5 anos. Em relação à 

escolaridade materna, verificou-se que 49,8% das mães tinham menos de 8 anos 

de estudo. 

A Tabela 1 apresenta a frequência acumulada (%) das crianças 

estudadas segundo faixa etária de introdução dos alimentos industrializados e de 

consumo tradicional. Observa-se que para aproximadamente 2/3 das crianças 

foram oferecidos, antes dos 12 meses, alimentos com potencial obesogênico, 
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como são o macarrão instantâneo, salgadinhos, bolacha recheada, embutidos, 

suco artificial, refrigerante e bala/pirulito/chocolate. 

Na Tabela 2, são apresentadas as associações entre a introdução, até 

os 12 meses de idade, dos cinco alimentos industrializados mais citados pelas 

mães na dieta das crianças frequentadoras dos berçários e que possivelmente 

possuem maiores efeitos deletérios sobre a saúde dessas crianças quando 

consumidos precocemente, de maneira continuada e excessiva e os principais 

fatores de risco relacionados. As frequências destes e as análises individuais de 

seus efeitos apresentam-se ordenados por nível de significância estatística. 

Evidencia-se que baixa escolaridade materna duplica o risco de introdução 

precoce de salgadinho e macarrão instantâneo, enquanto que idade materna 

inferior a 20 anos corresponde a risco aproximadamente 7,5 vezes maior de 

introdução precoce do macarrão instantâneo. A renda per capita familiar inferior a 

um salário mínimo representa também risco cerca de duas vezes maior para a 

introdução precoce de refrigerante e salgadinhos.   

Conclui-se na análise da Tabela 2 que, mesmo na população de baixa 

renda estudada, são os filhos de mães com baixa escolaridade, mais jovens e 

com menor renda, os que estão mais susceptíveis ao erro alimentar de introdução 

precoce dos alimentos industrializados. 

  

DISCUSSÃO  

 

Apesar da inexistência de recomendações específicas quanto à 

quantidade e frequência do consumo de alimentos industrializados na dieta 

infantil, sabe-se que devem ser desencorajados nos primeiros anos de vida, 

devido às fortes evidências de que sua ingestão continuada promove o 

desenvolvimento precoce das DCNT. Segundo alguns estudos, esse consumo 

pode ser influenciado por alguns fatores como renda familiar, idade e 

escolaridade maternas 2,9,14. 

Os dados aqui apresentados refletem a realidade das creches públicas 

e filantrópicas do município de São Paulo, uma vez que, embora não se tenha 

feito uma amostragem probabilística, buscou-se incluir creches que refletissem o 
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universo destas instituições no município. Logicamente o estudo de natureza 

transversal está sujeito ao viés recordatório, podendo não ser precisas as 

informações das mães ou responsáveis. Estudo longitudinal, embora desejável, 

pressuporia a necessidade de tempo e recursos financeiros não disponibilizados 

para a equipe de pesquisa.  

A análise da introdução de alimentos na dieta das crianças estudadas 

revelou que foram oferecidos, antes dos 12 meses de vida, chá para 88,1% e 

açúcar para 87,0% delas, os quais são alimentos de uso tradicional, porém, não 

recomendados para essa faixa etária. A principal justificativa para tal prática pode 

ser devido ao fator cultural que, na concepção das mães e avós, associam o chá 

a propriedades calmantes, ao alívio de cólicas e hidratação. Esse erro alimentar 

resulta em consumo de menor quantidade de leite materno, interferindo ainda na 

biodisponibilidade de micronutrientes importantes, como são o ferro e o zinco 
2,3,9,19. 

O uso precoce de açúcar, principalmente no chá e no leite não-materno, 

também faz parte de hábitos culturalmente estabelecidos e da tendência das 

mães de oferecerem alimentos doces, para, na sua concepção, satisfazer o 

paladar da criança e deixá-la bem alimentada. Este alimento contribui com 

aumento da densidade energética, possui índice glicêmico elevado e é isento de 

outros nutrientes importantes para a criança. Seu consumo leva ao aumento do 

conteúdo calórico da dieta, sem contribuir com melhor valor nutritivo da 

preparação em que é acrescido, levando ainda ao aumento dos índices 

cariogênicos 4,20,21. 

Com relação aos espessantes, 69,6% já os havia introduzido no 

primeiro ano de vida. Esse dado remete a traços culturais, já que popularmente 

acredita-se que o uso destes seja uma opção saudável e tradicional de saciar e 

alimentar a criança, fator decorrente da sua composição predominante de 

carboidratos simples, que contribuem com 90 a 100% da densidade energética do 

produto. No cenário atual da transição nutricional, as principais preocupações 

dietéticas se voltam aos excessos alimentares e a utilização inadequada dos 

espessantes constitui-se em erro alimentar a ser corrigido a partir de medidas de 

educação nutricional 9,22.  
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Quanto ao mel, para 73,7% das crianças estudadas havia sido 

oferecido antes dos 12 meses de idade, dado preocupante considerando que a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomenda que este alimento 

não seja consumido no primeiro ano de vida, devido à imaturidade da flora 

intestinal, que torna as crianças mais susceptíveis à intoxicação alimentar, 

causada pela ingestão de esporos da bactéria Clostridium botulinum, bacilo 

responsável pela transmissão do botulismo intestinal 23,24. 

A introdução de refrigerantes e sucos artificiais ocorreu até os 12 meses 

de idade em 56,5% e 63,6% das crianças, respectivamente. Além de conterem 

aditivos químicos, o consumo destes produtos tem sido alvo de intensa 

preocupação, pois apresentam elevado teor de açúcar, são desprovidos, na sua 

maioria, de micronutrientes. Mais importante, sua introdução precoce vem 

substituindo os sucos de frutas naturais, os quais são ricos em vitaminas e 

minerais que contribuem significantemente com a ingestão diária recomendada 

nesse estágio da vida, principalmente com relação à vitamina C, a qual 

potencializa o aproveitamento do ferro dietético 25,26.  

Vale ressaltar ainda que os refrigerantes contêm polifenóis que 

interferem na absorção de ferro não-heme, podendo contribuir para a ocorrência 

da anemia nesta faixa etária 27,28. Têm também teores excessivos de acidulante 

como ácido fosfórico, cujo consumo está associado ao aparecimento precoce de 

osteoporose 14,29. 

A Tabela 2 mostra a associação entre as variáveis preditoras da 

introdução de alimentos industrializados na dieta infantil e os cinco alimentos 

emblemáticos mais precocemente utilizados nessa faixa etária. Houve associação 

estatisticamente significante entre a introdução precoce dos refrigerantes e dos 

salgadinhos e a baixa renda familiar. Outros estudos sugerem que tanto em 

países desenvolvidos como em desenvolvimento o consumo de alimentos 

industrializados de baixo valor nutritivo está associado ao menor nível 

socioeconômico da população 4,30.  

Assim, o risco de introdução precoce dos refrigerantes e dos 

salgadinhos é cerca de duas vezes maior entre famílias com renda inferior a um 

salário mínimo, quando comparados com os lactentes de famílias que, embora 

pertencentes aos extratos de baixa renda, já que têm seus filhos matriculados em 
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creches públicas e filantrópicas, têm renda superior a um salário mínimo per 

capita. Tal relação seria provavelmente mais forte caso fossem incluídos no 

estudo estratos de melhor condição socioeconômica da população.  

Além disso, há grande influência da propaganda, veiculada 

principalmente pela televisão, visto que esses produtos são alvos de intensas 

campanhas publicitárias, além do forte investimento promocional que esses 

produtos recebem nos pontos de comercialização 11,31. Alguns estudos citam a 

influência da publicidade sobre a confiança que as mães depositam nos produtos 

apresentados nos comerciais, principalmente devido à falta de conhecimento e 

desinformação das mesmas 19,32. Nesse contexto, Almeida et al 8 avaliaram 1395 

anúncios de produtos alimentícios veiculados na televisão e encontrou que cerca 

de 60% estão no grupo da pirâmide alimentar representado por gorduras, óleos, 

açúcares e doces, além da ausência de publicidade para frutas e hortaliças. 

Apesar da existência de leis que auto regulamentam as práticas 

publicitárias no Brasil, é necessário informar melhor a população sobre a 

importância da escolha de alimentos saudáveis e controlar as estratégias de 

marketing agressivas das empresas comercializadoras de alimentos 

industrializados, os quais enganosamente aparecem nas propagandas 

associados à saúde, beleza, bem-estar, juventude, energia e prazer 8,33,34. 

Neste estudo, a escolaridade materna associou-se estatisticamente 

significante com introdução precoce de macarrão instantâneo e salgadinhos. A 

baixa escolaridade materna associa-se com menor poder aquisitivo, falta de 

acesso a informações em saúde e consequente escolha incorreta de alimentos 

para a criança, além de maior susceptibilidade a influências exercidas pelo fator 

publicitário como já descrito.  

O macarrão instantâneo, precocemente oferecido para 77,8% das 

crianças até os 12 meses, vem apresentando forte tendência de aumento no 

consumo, principalmente entre a população infantil, por ser tido como um alimento 

de fácil aceitação, de preparo rápido e prático. Contudo, uma embalagem 

comercial ultrapassa 459% da recomendação diária de sódio e atinge 40% da de 

gordura total para essa faixa etária 25,26. Esse alimento também apresentou 

associação de risco estatisticamente significante com a idade materna (<20 anos), 

fato este que pode estar relacionado ao envolvimento das mães adolescentes em 
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outras atividades como estudo e/ou trabalho, falta de tempo para a introdução 

alimentar de forma gradativa, consequente do estilo de vida da sociedade 

contemporânea, levando à integração precoce das crianças aos alimentos 

obesogênicos e aterogênicos erroneamente consumidos pelos adultos 22. Por 

outro lado, as mães mais jovens têm também maiores possibilidades de terem 

sido influenciadas na infância e adolescência pelo processo de informação 

enganosa veiculada nas propagandas televisivas. 

Geralmente consumidos entre as refeições e até mesmo substituindo-

as, os salgadinhos e bolachas recheadas apresentam altos teores de gorduras, 

sal e açúcares, além de conservantes, corantes e outros aditivos alimentares. A 

ingestão continuada e excessiva pode propiciar o desenvolvimento da obesidade 

na infância, cronificar hábitos alimentares inadequados que perduram da 

adolescência até a idade adulta, contribuindo para o surgimento cada vez mais 

precoce das DCNT 10,14. 

Observou-se neste estudo que os alimentos industrializados são muito 

utilizados na alimentação infantil e que houve introdução precoce da maioria 

deles. No entanto, essa ingestão deveria ser controlada para evitar problemas de 

saúde à criança, e, segundo a recomendação do oitavo passo do Guia Alimentar 

do MS, não deveriam ser introduzidos antes do primeiro ano de vida.  Esse 

consumo, geralmente, está acompanhado por uma baixa ingestão de frutas, 

legumes, cereais e leguminosas35. Isso acontece talvez por desinformação das 

mães sobre a idade adequada para a introdução destes alimentos e por falta de 

orientação e utilização do Guia Alimentar, instrumento de fácil acesso e 

compreensão para a população em geral, principalmente nos serviços básicos de 

saúde 12. 

Vale ressaltar que o ingresso dos lactentes na creche pode ser fator de 

risco para a introdução precoce dos alimentos, geralmente inadequados para 

essa faixa etária, bem como levar à interrupção precoce do aleitamento materno. 

As creches deveriam ser instituições que incentivam a formação dos hábitos 

alimentares saudáveis desde a infância, porém o que se observa na prática 

alimentar são cardápios monótonos e compostos por alimentos industrializados. 

A implementação dos Dez passos para uma Alimentação Saudável: 

Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos, segundo Vítolo et al 13, 
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mostrou-se efetiva na melhora de alguns aspectos da saúde da criança 

(aleitamento materno, práticas alimentares e morbidades), sendo evidente a 

necessidade da ampla aplicação desse programa na rede básica de saúde e na 

comunidade.  

 

CONCLUSÃO  

 

Nessa perspectiva, as consequências da introdução, utilização precoce 

e incorreta de alimentos industrializados, poderão ser amenizadas por iniciativas 

de educação nutricional, que atinjam parcela significativa da população. Além de 

conscientizar os pais sobre a idade adequada e forma correta de introdução de 

alimentos, bem como sobre os malefícios causados pela introdução errônea e 

precoce dos industrializados, considerando-se os fatores culturais, 

comportamentais e afetivos envolvidos com a alimentação. 

Faz-se necessário também a criação de campanhas abrangentes e 

efetivas que estimulem o consumo de frutas e hortaliças, associadas a medidas 

de restrição da propaganda de alimentos infantis.  

Dessa forma, sugere-se que sejam realizados estudos que procurem 

medir a efetividade a curto, a médio e a longo prazo de diferentes intervenções de 

promoção nutricional que visem estimular a adoção de hábitos alimentares 

saudáveis nos primeiros anos de vida.  
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Tabela 1. Distribuição percentual de crianças segundo introdução de alimentos 

industrializados e de uso tradicional e faixa etária. São Paulo, 2007. 

Idade de introdução 

0-3m 4-6m 7-9m 10-12m >12m 
Não 

introduziu 

Não 

informado 
Total 

Alimentos 

industrializados 

% %* %* %* %* % % n 
Gelatina 5,2 42,2 61,8 88,1 90,3 9,7 0 270 

Bala/pirulito 

chocolate 
1,9 13,8 32,0 74,2 84,8 15,6 0 270 

Macarrão 

instantâneo 
2,2 23,7 43,7 77,8 83,0 16,6 0,4 270 

Salgadinhos 1,5 13,4 28,2 73,7 80,7 19,3 0 270 

Bolacha recheada 1,1 16,3 35,2 71,1 79,2 20,8 0 270 

Suco artificial 2,2 18,1 32,5 63,6 71,7 27,9 0,4 270 

Embutidos 0,4 10,1 18,2 58,2 67,1 32,9 0 270 

Refrigerante 1,1 12,2 19,6 56,5 66,7 32,9 0,4 270 

Alimentos de uso tradicional 

Açúcar 31,1 63,3 71,8 87,0 90,0 10,0 0 270 

Chá 49,3 81,5 85,9 88,1 88,1 10,8 1,1 270 

Mel 18,2 51,5 60,4 73,7 76,7 22,2 1,1 270 

Espessantes 12,6 47,8 63,0 69,6 70,7 28,9 0,4 270 

Fritura de imersão 0 5,6 13,0 52,3 61,6 38,0 0,4 270 

Café 0,4 6,7 12,3 30,8 40,8 58,8 0,4 270 

*Percentual acumulado 
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Tabela 2. Distribuição de crianças segundo introdução de alimentos industrializados, 
prevalências e Odds Ratio, com seus respectivos intervalos de confiança (IC 95%) e 
variáveis maternas. São Paulo, 2007. 

Variáveis  n 
Introdução precoce de 

alimentos 
industrializados 

Odds Ratio (IC 95%) Valor p 

   Salgadinho   
Escolaridade materna < 8 anos 269 79,9 (107/134) 1,91 (1,10; 3,33) 0,020 

 ≥ 8 anos  64,7 (91/135) 1,00  
   Macarrão Instantâneo   
  268 83,5 (111/133) 1,90 (1,05; 3,44) 0,031 
   72,6 (98/135) 1,00  
   Bolacha recheada   
  269 76,1 (102/134) 1,59 (0,93; 2,72) 0,086 
   66,7 (90/135) 1,00  
   Embutidos   
  269 59,7 (80/134) 1,15 (0,70; 1,86) 0,571 
   56,3 (76/135) 1,00  
   Refrigerante   
  268 73,2 (30/41) 1,21 (0,57; 2,56) 0,607 
   69,2 (157/227) 1,00  
      

   Macarrão Instantâneo   
Idade materna (< 20 anos) Sim 269 96,0 (24/25) 7,48 (0,99; 56,52) 0,022 

 Não  76,2 (186/244) 1,00  
   Salgadinho   
  270 68,0 (17/25) 0,73 (0,30; 1,78) 0,496 
   74,3 (182/245) 1,00  
   Embutidos   
  270 64,0 (16/25) 1,31 (0,55; 3,08) 0,533 
   57,6 (141/245) 1,00  
   Refrigerante   
  269 60,0 (15/25) 1,17 (0,50; 2,71) 0,711 
   56,1 (137/244) 1,00  
   Bolacha recheada   
  270 68,0 (17/25) 0,85 (0,35; 2,05) 0,718 
   71,4 (175/245) 1,00  
      

   Refrigerante   
Mães que trabalham fora do lar Sim 269 54,4 (118/217) 0,63 (0,33; 1,18) 0,150 

 Não  65,4 (34/52) 1,00  
   Bolacha recheada   
  270 69,6 (151/217) 0,66 (0,33; 1,35) 0,263 
   77,4 (41/53)   
   Salgadinho   
  270 75,1 (163/217) 1,42 (0,74; 2,74) 0,286 
   67,9 (36/53) 1,00  
   Embutidos   
  270 59,4 (129/217) 1,30 (0,71; 2,39) 0,381 
   52,8 (28/53) 1,00  
   Macarrão Instantâneo   
  269 78,3 (170/217) 1,08 (0,52; 2,23) 0,824 
   76,9 (40/52) 1,00  
      

   Refrigerante   
Renda per capita (<1sm) Sim 266 62,9 (90/143) 1,72 (1,05; 2,81) 0,028 

 Não  49,6 (61/123) 1,00  
   Salgadinho   
  267 75,7 (181/239) 2,34 (1,04; 5,23) 0,034 
   57,1 (16/28) 1,00  
   Bolacha recheada   
  267 72,8 (174/239) 1,73 (0,77; 3,89) 0,179 
   60,7 (17/28) 1,00  
   Macarrão Instantâneo   
  266 79,0 (188/238) 1,50 (0,62; 3,61) 0,359 
   71,4 (20/28) 1,00  
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   Embutidos   
  267 57,7 (138/239) 0,75 (0,33; 1,71) 0,506 
   64,3 (18/28) 1,00  
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Os primeiros anos de vida constituem-se em período decisivo para a 

formação de hábitos alimentares, que se perpetuarão na vida adulta. Por isso é 

de vital importância a adoção de práticas alimentares adequadas o mais 

precocemente possível, pois os erros alimentares podem não somente gerar 

distúrbios nutricionais como déficit de peso, obesidade e anemia, além de criar 

hábitos alimentares não-saudáveis. 

O incentivo à adoção de práticas alimentares saudáveis deve ser 

planejado em conjunto com outras ações, como as de implantação de programas 

de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e de disseminação de 

informações sobre a introdução correta da alimentação complementar, 

considerando-se o conceito de segurança alimentar e nutricional, o qual enfatiza a 

possibilidade de acesso e consumo por todos os cidadãos de alimentos seguros 

que satisfaçam suas necessidades nutricionais, seus hábitos e práticas 

alimentares culturalmente construídas, promovendo assim o cuidado da saúde 

desde a infância. 

Cabe ressaltar, no entanto, que a disponibilidade de alimentos é uma 

condição necessária, mas não suficiente para garantir acesso indiscriminado para 

todos, e que acesso a alimentos também não é garantia de utilização efetiva e 

adequada dos mesmos. Diante do conceito de segurança alimentar e nutricional, 

essas três condições devem ser efetivamente atendidas. 

Diante das mudanças no perfil epidemiológico atual da população 

brasileira, bem como no padrão alimentar, com preocupantes reflexos na 

população infantil, sugere-se a criação de medidas factíveis de promoção da 

alimentação saudável no ambiente familiar e escolar, considerando os valores 

sociais, econômicos e culturais envolvidos nos diferentes contextos.  

A creche também deve ser foco das políticas públicas voltadas ao 

incentivo do aleitamento materno e à formação de hábitos alimentares saudáveis, 

fatores que contribuem para o crescimento e o desenvolvimento adequados de 

crianças, especialmente daquelas menores de dois anos de idade. Essas 

iniciativas de educação nutricional devem ser direcionadas aos educadores e às 

mães de baixa escolaridade, cujas crianças frequentam creches. 

Para tanto, o treinamento adequado dos profissionais da creche, 

principais responsáveis pelo cuidado da criança institucionalizada, com 
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recomendações atualizadas sobre aleitamento materno e alimentação 

complementar, resulta em ação de grande relevância para a promoção de hábitos 

alimentares saudáveis da população infantil contemporânea e para a 

disseminação das recomendações sobre alimentação nos primeiros anos de vida 

em suas famílias. 

É importante salientar a responsabilidade do poder público em adotar 

políticas e ações que promovam e garantam a segurança alimentar e nutricional 

da população. Uma das ações poderia ser a inclusão da educação alimentar e 

nutricional no processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pelo currículo 

escolar, inserindo em seu plano político pedagógico o tema alimentação e 

nutrição e o desenvolvimento de práticas saudáveis de vida voltadas para a área 

da nutrição, através do aumento da oferta e incentivo ao consumo de frutas e 

hortaliças e a restrição de alimentos e bebidas com alto teor de gordura, açúcar e 

sódio. 

Além disso, as conclusões descritas no Artigo Científico dessa 

dissertação reforçam a importância da criação de medidas efetivas que restrinjam 

as propagandas de alimentos infantis.  

Dessa forma, o presente estudo possibilitou identificar que as práticas 

alimentares nos primeiros anos de vida não estão em consonância com as 

recomendações do Ministério da Saúde, e que são permeadas pelas 

características maternas.  

Por fim, como tarefa de continuidade deste projeto, sugere-se que 

sejam realizados outros estudos com essa população, no intuito de avaliar a 

adequada introdução de alimentos e verificar o papel fundamental exercido pela 

adoção do Guia Alimentar do Ministério da Saúde como instrumento promotor de 

saúde e nutrição infantil. 
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Anexo I – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo II – Aprovação, pelo Comitê de Ética em Pesquisa, de mudança do Título do 

Projeto de Mestrado 
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Anexo III – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Título do Projeto: “Impacto do treinamento de educadoras de creches 

públicas/filantrópicas nas práticas higiênico – dietéticas e na saúde/nutrição dos 

lactentes”, desenvolvido pela Disciplina de Nutrologia do Departamento de Pediatria da 

UNIFESP. 

O objetivo deste estudo é avaliar o efeito de treinamento de educadoras de creche 

no estado nutricional dos lactentes atendidos e na aquisição de conhecimentos e 

mudanças nas atividades desenvolvidas. 

Procedimentos utilizados: 

- Medidas antropométricas (peso e estatura) 

- Laboratoriais: coleta de sangue por punção digital para dosagens 

bioquímicas, coleta de saliva da criança para exames bioquímicos e 

microbiológicos. 

- Preenchimento de questionários junto às mães e educadoras sobre práticas 

de higiene e alimentação das crianças. 

- Treinamento estruturado em saúde e nutrição. 

- Grupo focal. 

Desconforto: para a coleta de sangue, haverá uma picada do dedo da criança 

podendo causar leve desconforto e risco mínimo. 

Benefícios para o paciente: este estudo visa avaliar as condições que a criança é 

tratada na creche, no que se refere aos hábitos de higiene e alimentação, e procurará 

implantar as condições ideais de atendimento.  Ao longo do estudo, todas as crianças 

identificadas com distúrbios nutricionais, inclusive anemia (Hb inferior a 11g/dL) serão 

encaminhadas as Unidades Básicas de Saúde para tratamento. Ressalta-se que a 

participação é voluntária e a não participação no estudo não acarretará nenhuma 

alteração nas rotinas da mesma na creche. 

Você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. Os principais investigadores são os doutores José 

Augusto Taddei, Domingos Palma e Anne Lise Dias Brasil, que poderão ser encontrados 

na R. Loefgreen, 1647 CEP 04040-032, Vila Clementino - São Paulo –SP – telefone 

5573-1246. Se você tiver alguma dúvida ou consideração sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572, 1º 

andar conjunto 14 – F: 5571-1062 e Fax 5539-7162, e-mail: cepunifesp@epm.br. É 

garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo, sem qualquer prejuízo a continuidade do seu tratamento na 

instituição. As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, 

não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. Será mantido atualizado sobre 

os resultados parciais da pesquisa, quando estes forem do conhecimento do 

pesquisador. Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
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estudo, incluindo exames e consultas. Também não haverá compensação financeira 

relacionada a sua participação. Se existir qualquer despesa, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa.  

 Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos 

propostos neste estudo, o participante tem o direito a tratamento médico na instituição, 

bem como as indenizações legalmente estabelecidas. Os pesquisadores assumem o 

compromisso de utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o projeto “Impacto do treinamento de 

educadoras de creches públicas/filantrópicas nas práticas higiênico – dietéticas e 

na saúde/nutrição dos lactentes”. 

Discuti com os pesquisadores sobre minha decisão em participar deste estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a participação de meu (minha) 

filho (a) é isenta de despesas e que ele (a) tem garantia do acesso ao tratamento 

hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em deixar meu filho(a) 

____________________________________________________________________ 

participar deste estudo e poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes 

ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

meu filho (a) possa ter adquirido, ou no atendimento do meu filho (a) neste serviço. 

______________________________________   Data ___/___/____ 

Assinatura do representante legal da criança 

____________________________________  Data ____/____/___ 

Assinatura da testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o consentimento livre e 

esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

______________________________________  Data ____/____/___ 

Assinatura do responsável pelo estudo 
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Anexo IV – Carta de submissão - Artigo Científico 
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Anexo V – Questionário  
 
        UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

DISCIPLINA DE NUTROLOGIA - DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 

“PROJETO CRECHEFICIENTE 2007” – UNIFESP 

INSTRUMENTO CRIANÇA – QUESTIONÁRIO 

Entrevistador ______________________________      Data entrevista ____/____/____ 

Creche: ___________________________________      Data matrícula  ____/____/____ 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1. Nome da criança: _______________________________________________________ 

2. DN: ____/____/____   3. Sexo:  M (1)   F (2) 

4. Naturalidade:   Grande São Paulo (1) Estado de São Paulo (2) Outro (3) 

5. Nome do responsável: ___________________________________________________ 

6. Parentesco:  Mãe (1) Pai (2)         Avô/avó (3) Irmão (4) Outros (5) 

7. Idade da mãe: _____________ anos 

8. Endereço: ___________________________________________ Fone: ____________ 

2. AVALIAÇÃO CLÍNICA 
 
9. Data: ____/____/____ 

10. PESO (Kg) 11. ESTATURA (cm) 12. Hemoglobina (g/dL) 
 
 

  

13. Sinal ou sintoma:  Sim (1)  Não (2) 14. Qual? _______________________ 

3. CONDIÇÕES DE GESTAÇÃO E NASCIMENTO 

SOLICITAR O CARTÃO DA GESTANTE E DE NASCIMENTO DA CRIANÇA 

15. A gravidez foi desejada?    Sim (1)  Não (2) 

16. A senhora fez consulta de pré-natal:  Sim (1) _________consultas  Não (2) 

17. Teve algum sangramento na gestação?  Sim (1)  Não (2) 

18. Tipo de parto:   Normal (1)  Cesariana (2)  Fórceps (3) 

19. Tempo de gestação: ____________ semanas 

20. Peso de nascimento: ___   ___  ___  ___ gramas Comprimento: ___  ___ cm 

21. Classificação Nutricional ao nascer:  AIG (1) GIG (2) PIG (3) 

22. Seu filho (a) ficou com a senhora no quarto quando nasceu?   Sim (1)  Não (2) 

23. Seu filho (a) teve alguma doença quando nasceu?    

Sim (1) Qual: _________________________________________________  Não (2) 

24. Quantos dias a criança permaneceu no hospital? ______ dias 

4. CONDIÇÃO SÓCIOECONÔMICA/SANEAMENTO/DEMOGRÁFICA 
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25. No de irmãos vivos: 1 (1)      2 (2)         3 (3)         4 (4)      >4 (5)      Nenhum (6) 

(SE NENHUM: pule para a questão 29). 

26. No de irmãos menores de 3 anos:        1 (1)     2 (2)   3 (3)   4 (4)   >4 (5)    Nenhum (6) 

27. No de irmãos menores de 5 anos:        1 (1)     2 (2)   3 (3)   4 (4)   >4 (5)    Nenhum (6) 

28. Quantos irmãos moram com criança? 1 (1)     2 (2)   3 (3)   4 (4)   >4 (5)    Nenhum (6) 

29. A senhora mora com:  pai da criança (1)     companheiro (2)    sem companheiro (3) 

30. Escolaridade da mãe da criança: _________ anos completos de estudo. 

31. Escolaridade do pai da criança: __________ anos completos de estudo. 

32. Qual é a sua profissão ou ocupação atual (mãe da criança)? ____________________ 

33. Qual é a profissão ou ocupação atual do pai da criança? _______________________ 

34. Qual o total da renda mensal da família?  R$ ____________ , ______ 

35. Quantas pessoas vivem com esta renda? ______________________ 

36. O local onde a sua família mora é (casa, apartamento, pensão, etc): 

Próprio (1)  Alugado (2)  Cedido (3)  Invadido (4) 

37. Construído de:  Alvenaria (1)   Madeira (2)  Outro (3) ____________ 

38. A sua casa tem banheiro? Exclusivo (1) Coletivo (2) Não tem (3) 

39. Como é o esgoto da sua casa? Fechado (1)  Fossa (2)    Vala aberta (3)  Outro (4) 

40. A água usada em casa é da Sabesp?  

Sim (1)  Não (2) Especifique: ___________________________________________ 

41. A Habitação tem geladeira funcionando?   Sim (1)  Não (2) 

42. A coleta de lixo acontece quantas vezes por semana? _________ vezes 

43. Há quanto tempo a senhora mora no mesmo endereço? ________anos 

5. ANTECEDENTES MÓRBIDOS E PESSOAIS 
 

44. Seu filho (a) já foi internado (a)?    Sim (1) Não (2) Não sabe (9) 

SE SIM: Quantas vezes? ______________ 

45. Especificar o(s) motivo(s) da(s) internação (ções) ____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

46. Já fez exame de sangue?  Sim (1) Não (2)  Não sabe (9) 

47. Já fez exame de fezes?   Sim (1) Não (2)  Não sabe (9) 

48. Faz tratamento para alguma doença?    Sim (1) Não (2)  Não sabe (9) 

SE SIM: Qual doença? _____________________________________________________ 

49. A criança está tomando qualquer remédio ou vitamina?  

Sim (1)  Não (2)  Não sabe (9) 

SIM: Qual (is)?___________________________ Se Fe2SO4, quando iniciou?__________ 

50. A vacinação está em dia?    Sim (1)  Não (2) 
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6. ALEITAMENTO MATERNO E INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

51. A criança foi amamentada?     Sim (1)  Não (2) 

52. Até quando recebeu leite materno exclusivo? ___________ dias 

53. A criança está sendo amamentada atualmente? Sim (1)  Não (2) 

54. SE NÃO, até quando recebeu leite materno?  _______ ___ dias 

55. Com que idade recebeu leite artificial? __________ meses 

56. Qual o tipo de leite?  

leite fluido (1)  leite fluido diluído (2)  leite em pó (3)   

fórmulas (4)  leite de soja (5)  leite de cabra (6) 

57. Motivo da introdução de outro leite/mamadeira: 

Choro da criança (1) Leite fraco/insuficiente (2) Orientação médica (3) 

Orientação de terceiros (4) Trabalho fora de casa (5) 

Outros (6) __________________________________________________  

58. Qual o tipo de leite utilizado atualmente em casa?  

leite fluido (1)  leite fluido diluído (2)  leite em pó (3)   

fórmulas (4)  leite de soja (5)  leite de cabra (6) 

59. Com que idade em meses foram introduzidos estes alimentos? 

Água   NI (30)  idade:________ Chá  NI (30)  idade:________ 

Café   NI (30) idade:________ Mel  NI (30) idade:________ 

Suco de fruta natural NI (30) idade:________ Papa de frutas NI (30) idade:________ 

Papa de legumes NI (30) idade:________ Feijão  NI (30)  Idade:________ 

Verduras (folhas) NI (30)  Idade:________ Ovo  NI (30) idade:________ 

Caldo de Carne  NI (30) idade:________ Carne de boi NI (30) idade:________ 

Carne de frango NI (30) idade:________ Fígado  NI (30) idade:________ 

Peixe   NI (30) idade:________  

 
60. Com que idade em meses foram introduzidos estes alimentos industrializados? 

Embutidos  NI (30) idade:________ Salgadinho NI (30) idade:________ 

Iogurte   NI (30) idade:________ Gelatina NI (30) idade:________ 

Refrigerante  NI (30) idade:________ Suco artificial NI (30) idade:________ 

Bolacha recheada NI (30) idade:________ Miojo  NI (30) idade:________ 

Frituras de imersão NI (30) idade:________ Açúcar  NI (30) idade:________ 

Bala/Pirulito/Chocolate NI (30) idade:________ Espessantes NI (30) idade:________ 

61. Com que idade em meses foi introduzida a alimentação da família? ______________ 

62. Seu filho (a) usa chupeta?        Sim (1) Quando iniciou?_______ meses           Não (2) 

63. Seu filho (a) usa mamadeira?   Sim (1) Quando iniciou?_______ meses           Não (2) 

  


